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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Kennisnemen van de aanpak en opzet van het programma Biodiversiteit 

2. Instemmen met het voorgestelde vervolgproces om participatief (0.a. via gebieds- 

bijeenkomsten) tot een gebiedsplanning te komen. 

3. Commitment op de cofinanciering van de projecten “Natuurerf, opmaat naar 

Biodiversiteit”, “Langjarig Landschapsbeheer’, “Meer (be)leven op begraafplaatsen” en 

“Ecologisch bermbeheer’ . 

4. Vanwege de opgelopen vertraging door het coronavirus akkoord gaan om de geplande 

projecten te ondersteunen inclusief de bijgevoegde begroting 

5. Instemmen met het voorstel om eind 2020 de meerjarenaanpak tot en met 2022 vast te 

stellen. 

Argumenten 

Op 1 januari 2020 zijn we gestart met het programma Biodiversiteit. Dit programma heeft tot 

doel om de biodiversiteit de komende jaren binnen onze gemeente te vergroten. 

Via dit raadsvoorstel willen we u informeren waar we nu staan met het programma. 

We schetsen de gevolgen die het coronavirus heeft op het programma. Tevens vragen we 

uw commitment voor het oppakken van een aantal initiatieven dit jaar en we geven aan 

wanneer we bij u terug komen met een integrale meerjarenaanpak. 

Waar staan we nu 

Afgelopen periode is er gewerkt aan een plan van aanpak voor van het programma 

Biodiversiteit. Het plan van aanpak Biodiversiteit is opgebouwd uit drie fases. 

1. Inventarisatiefase 

2. Opstellen uitvoeringsprogramma 

3. Uitvoering 

We halen eerst op welke ideeën er zijn en doen een nulmeting naar de huidige stand van 

zaken omtrent biodiversiteit. Vervolgens maken we een keuze over welke projecten we wel 

en niet gaan doen. Als laatste gaan we de uitvoeringsfase in. 

Via de informerende raadsbijeenkomst op 4 maart hebben we de opzet van het programma 

en de planning met u gedeeld. Via de vier onderdelen van het programma (boerland, kernen, 

bermen en erven) is in kleine groepjes besproken wat de belangrijkste speerpunten, 

aandachtspunten en verbindingen zijn. Als uitkomst daarvan is bijgevoegde werktabel 

ontwikkeld. 



Gevolgen van corona voor het programma 

Als vervolg op de raadsbijeenkomst was het de bedoeling om dit voorjaar gebiedsbijeen- 

komsten te organiseren. Echter door de coronacrisis moeten we onze planning aanpassen 

en staan deze bijeenkomsten nu voor het najaar gepland. Daardoor loopt het integrale 

uitvoeringsprogramma en de uitvoering (fases 2 en 3) daarvan ook vertraging op. Juist 

vanwege de coronacrisis en de vertraging die we hierdoor gedeeltelijk oplopen is het 

belangrijk om initiatieven die er zijn te ondersteunen en te faciliteren. Zo kunnen we dit jaar 

toch aan de slag en kunnen we ook nu een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Een aantal 

projecten is inmiddels gestart en anderen willen binnenkort beginnen. Omdat we daarvoor 

geld willen gaan gebruiken uit het programma biodiversiteit stellen wij voor dat de raad 

akkoord gaat met het in gang zetten van de volgende projecten; 

1 _ Natuurerf, opmaat naar Biodiversiteit 

2 Langjarig Landschapsbeheer 

3 Ecologisch bermbeheer 

4 Meer (be)leven op begraafplaatsen 

In de bijlage vindt u de bijbehorende projectomschrijvingen en het benodigde budget. 

Risico’s 

Afgelopen maanden is met veel verschillende partijen een opzet en planning gemaakt voor 

het programma. Door de coronacrisis loopt deze oorspronkelijke planning vertraging op. 

Risico hierbij is dat reeds gemelde en/of lopende initiatieven van zowel inwoners als onze 

samenwerkingspartijen door deze vertraging te lang moeten wachten op realisatie. Hierdoor 

kan de positieve energie weglekken of de kans om samen iets moois te realiseren voorbij 

gaan. Daarom willen we waar dit kan niet te lang wachten, maar een start maken met deze 

goede initiatieven ondanks of juist vanwege deze gewijzigde planning. 

Alternatieven 

Om geen vertraging op te lopen is het mogelijk om in plaats van de gebiedsbijeenkomsten in 

kleiner verband een uitvoeringsplan op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld samen met de 

speciaal voor dit programma geformeerde kerngroep Groen. Op deze manier kunnen we nu 

al met verschillende partijen in gesprek over mogelijke uitvoeringsrichtingen. Echter de 

kracht van het programma ligt juist in het feit dat we het programma zo breed mogelijk 

participatief willen oppakken en dat we de ideeën en initiatieven van onderop willen laten 

groeien. De gebiedsbijeenkomsten passen daar perfect bij. Daarom is het advies om de 

vertraging die we hierdoor oplopen voor lief te nemen. Vandaar ook dat we nu ervoor kiezen 

om met een aantal concrete projecten al wel te starten. Op deze manier pakken we zaken op 

die nu al voorliggen, maar maken we een pas op de plaats voor het algehele uitvoeringsplan. 

Vervolg 

Voor het lopende jaar 2020 gaan wij aan de slag met concrete projecten passend binnen de 

uitgangspunten zoals die door u raad zelf zijn aangegeven volgens de werktabel. Uiteraard 

moet het dan gaan om initiatieven die gedragen en geïnitieerd zijn vanuit inwoners en 

ondernemers van onze gemeente. 

Als raad heeft u duidelijk aangegeven dat u bij dit programma vroegtijdig betrokken wil 

worden. Dit om samen in het programma te participeren waarbij integrale keuzes gemaakt 

worden. Een uitvoeringsprogramma met scherpe kaders, een helder stappenplan en smart 

indicatoren voor de lange termijn. 



De input en afstemming met onze inwoners en ondernemers daarbij een essentiële stap. De 

nadere opzet van het plan van aanpak met daarin ook de meerjarenplanning werken we dan 

ook pas uit na de gebiedsbijeenkomsten. Daarom stellen wij voor om na de buurtschaps- 

avonden, eind van dit jaar bij u terug te komen om samen een meerjarenaanpak vast te 

stellen. En daarbij de kaders te bepalen met bijbehorende planning en control cyclus tot en 

met 2022. 
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